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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ECHOn hallinnoiman EU:n humanitaarisen avun varainhoidon valvonnasta
(2011/2073(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen humanitaarista apua 
koskevan 214 artiklan,

– ottaa huomioon varainhoitoasetuksen1 ja sen soveltamissäännöt2,

– ottaa huomioon humanitaarisesta avusta 20. kesäkuuta 1996 annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1257/963,

– ottaa huomioon 26. syyskuuta 2011 aiheesta "Kohti parempaa Euroopan katastrofiapua: 
pelastuspalvelun ja humanitaarisen avun rooli"4, 19. tammikuuta 2011 aiheesta "Haitin 
tilanne vuosi maanjäristyksen jälkeen: humanitaarinen apu ja jälleenrakentaminen"5, 
10. helmikuuta 2010 Haitin äskettäisestä maanjäristyksestä6 ja 18. tammikuuta 2011 
aiheesta "Yhteisön humanitaarista apua koskevan konsensuksen täytäntöönpano: 
toimintasuunnitelman väliarviointi ja tulevat toimet"7 antamansa päätöslauselmat,

– ottaa huomioon 5. toukokuuta 2010 antamansa päätöslauselman vastuuvapauden 
myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 
20088 ja 10. toukokuuta 2010 antamansa vastaavan päätöslauselman varainhoitovuodesta 
20099,

– ottaa huomioon Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 200810 ja varainhoitovuonna 200911 sekä toimielinten 
vastaukset,

– ottaa huomioon Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset nro 3/2006 
Euroopan komission humanitaarisesta avusta hyökyaallon uhrien auttamiseksi, nro 6/2008 
Euroopan komission antamasta kunnostusavusta hyökyaallon ja Mitch-pyörremyrskyn 
jälkeen, nro 15/2009 aiheesta "Yhdistyneiden Kansakuntien järjestöjen kautta 
täytäntöönpantu EU:n apu: päätöksenteko ja seuranta" sekä nro 3/2011 Yhdistyneiden 
kansakuntien järjestöjen kautta konflikteista kärsiviin maihin ohjatun EU:n avun 
tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta,

                                               
1 EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
2 EYVL L 357, 31.12.2002, s. 1.
3 EYVL L 163, 2.7.1996, s. 1.
4 Hyväksytyt tekstit, P7_TA-PROV(2011)0404.
5 Hyväksytyt tekstit, P7_TA-PROV(2011)0018.
6 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0015.
7 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0005.
8 EUVL L 252, 25.9.2010, s. 1.
9 Hyväksytyt tekstit, P7_TA-PROV(2011)0194.
10 EUVL C 269, 10.11.2009, s. 1.
11 EUVL C 303, 9.11.2010, s. 1.
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– ottaa huomioon humanitaarisen avun ja pelastuspalveluasioiden pääosaston ECHOn 
vuosikertomukset ja vuosittaiset toimintakertomukset varainhoitovuosilta 2009 ja 2010 
sekä niiden liitteet,

– ottaa huomioon vuotuisen kertomuksen humanitaarisen avun politiikasta ja sen 
täytäntöönpanosta vuonna 2009 (KOM(2010)0138) ja siihen liittyvän komission 
yksiköiden valmisteluasiakirjan (SEC(2010)0398), 

– ottaa huomioon vuotuisen kertomuksen Euroopan unionin humanitaarisen avun ja 
pelastuspalvelualan politiikoista ja niiden täytäntöönpanosta vuonna 2010 
(KOM(2011)0343) ja komission yksiköiden valmisteluasiakirjan (SEC(2011)0709),

– ottaa huomioon rahoituksesta ja hallinnosta tehdyn Euroopan yhteisön ja Yhdistyneiden 
kansakuntien puitesopimuksen,

– ottaa huomioon komission humanitaaristen järjestöjen kanssa tekemän puitesopimuksen 
kumppanuudesta,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä 
kehitysyhteistyövaliokunnan lausunnon (A7-0000/2011),

A. ottaa huomioon, että humanitaaristen katastrofien lukumäärä, esiintymistiheys, laajuus ja 
vakavuus ovat lisääntyneet valtavasti ja että katastrofeja esiintyy nyt aiempaa useammissa 
maailman osissa;

B. toteaa, että EU:n globaali johtoasema humanitaarisen avun antajana, avustustoimien 
lukumäärän ja taajuuden lisääntyminen unionissa ja sen ulkopuolella sekä tilannetta 
pahentavat tämänhetkiset talousarviorajoitteet tuovat korostetusti esiin moitteettoman 
varainhoidon eli taloudellisuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden periaatteiden 
merkityksen;

C. toteaa, että Haitin ja Pakistanin suuren luokan katastrofit nostivat jälleen kerran esiin 
tarpeen parantaa niiden välineiden tehokkuutta, nopeutta ja koordinointia, joita EU käyttää 
avun toimittamiseen katastrofitilanteissa;

ECHOn valvonta- ja seurantajärjestelmän tehokkuus ja vaikuttavuus

1. panee merkille ECHOn määrätietoisuuden ja toimet, joita on toteutettu EU:n 
humanitaarisen avun tehokkuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi;

2. palauttaa mieliin Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksessa esitetyn 
näkemyksen, että ennakkotarkastukset, seuranta- ja valvontajärjestelmä, jälkitarkastukset 
sekä ECHOn sisäinen tarkastus toimivat kaiken kaikkiaan yleensä tehokkaasti; painottaa 
samalla, että kaikissa näissä osatekijöissä on kuitenkin parantamisen varaa;
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Kumppanuudesta tehty puitesopimus ja yhteistyökumppanit: valtiosta riippumattomat 
järjestöt

3. toteaa, että ECHOn ja sen yhteistyökumppaneina olevien valtiosta riippumattomien 
järjestöjen suhteita sääntelee kumppanuudesta tehty puitesopimus, ja talousarvion 
toteuttamisen menetelmänä on suora keskitetty hallinnointi;

4. pitää myönteisenä kumppanuudesta vuonna 2008 tehdyn puitesopimuksen entistä 
suurempaa joustavuutta ja tehokkuutta verrattuna vuoden 2005 puitesopimukseen: 
toimintamalli on entistä tuloskeskeisempi, on otettu käyttöön A- ja P-valvontamekanismit 
ja ohjeistamalla on yksinkertaistettu ja selkeytetty menettelyitä; kehottaa komissiota 
kehittämään edelleen toimia yhteistyön tehostamiseksi puitesopimuksen tehneiden 
kumppanien kanssa vuonna 2012 tehtävässä uudessa puitesopimuksessa; painottaa, että 
siihen asti vastuullisuuden ja seurattavuuden korkea taso voidaan turvata parantamalla 
yhteistyötä ja vähentämällä liiallista hallintotaakkaa;

5. kehottaa komissiota parantamaan menetelmiä ja käytäntöjä, joita sovelletaan arvioitaessa, 
täyttääkö mahdollinen yhteistyökumppani puitesopimuksen tekemisen edellytykset; 
muistuttaa, että kokemukset vuoden 2008 puitesopimusta edeltävältä ajalta osoittivat, että 
kumppaneille myönteinen ensivaiheen arviointi, joka perustui P-valvontamekanismiin 
sekä niiden sisäisten valvontajärjestelmien luotettavuuteen ja taloudelliseen vakauteen, oli 
liian optimistinen; muistuttaa, että vuoden 2008 puitesopimuksen mukaisesti tehdyn 
arvioinnin johdosta monet kumppaneista jouduttiin laskemaan alempaan luokkaan A-
kumppaneiksi eli A-valvontamekanismin piiriin;

6. kehottaa komissiota varmistamaan, että yhteistyökumppanit korjaavat ripeästi niiden 
järjestelmien säännöllisissä tarkastuksissa havaitut puutteet ja että tarvittaviin toimiin 
ryhdytään, jos puutteet jäävät korjaamatta; muistuttaa, että ulkoisten tarkastajien on 
pyrittävä parantamaan entisestään kumppaneille antamiensa suositusten laatua ja otettava 
huomioon näiden erityisrakenteet, sillä näin voidaan varmistaa suositusten hyväksyminen 
ja toimeenpanon onnistuminen;

7. uskoo, että nykyisten tarkastus- ja seurantamekanismien ansiosta puitesopimuksen 
tehneiden kumppanien tehokkuuden ja vaikuttavuuden arvioinnissa vastuunotto vaikuttaa 
paremmalta kuin YK-kumppanien tapauksessa;

Kansainväliset järjestöt ja YK

8. toteaa, että ECHOn ja sen YK-kumppanien suhteita sääntelee rahoituksesta ja hallinnosta 
tehty puitesopimus, kun taas suhteita Punaiseen Ristiin ja sen yhdistyksiin sekä 
Kansainväliseen siirtolaisuusjärjestöön sääntelee puitesopimus kumppanuudesta 
kansainvälisten järjestöjen kanssa; muistuttaa, että molemmissa tapauksissa talousarvion 
toteuttamisen menetelmänä on ollut yhteistyössä toteutettava hallinnointi;

9. huomauttaa, että yhteistyössä hallinnoitujen EU:n varojen valvonnan ja seurannan 
ehdoissa ja toteutuksessa on havaittu vakavia puutteita; kehottaa painokkaasti komissiota 
sopimaan etenkin YK:n järjestöjen kanssa toimenpiteistä, joilla varmistetaan YK:n elinten 
toteuttamien tarkastusten luotettavuus ja lujitetaan ja lisätään nykyisistä, myös paikan 
päällä suoritettavista tarkastuksista saatavaa varmuutta;
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10. muistuttaa, että varainhoitoasetuksen meneillään olevan tarkistamisen tuloksena YK:n ja 
kansainvälisten järjestöjen kautta ohjattuja EU:n varoja hallinnoidaan välillisesti;

11. painottaa, että EU:n varojen välillisen hallinnoinnin mahdollistavat valvonnalle asetettavat 
vaatimukset on yhdenmukaistettava yhteisen hallinnoinnin valvontavaatimusten kanssa; 
painottaa, että ECHOn kumppaneilta on edellytettävä yhtä suurta vastuullisuutta, kun ne 
hallinnoivat välillisesti EU:n varoja, ja että niiden on etenkin toimitettava komissiolle 
varainhoitoasetusta koskevan komission ehdotuksen 57 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut 
asiakirjat; korostaa, että EU:n talousarviosta rahoitettujen toimien moitteettoman 
varainhoidon varmistaminen edellyttää ehdottomasti oikeutta tutustua ECHOn 
kumppanien tarkastuskertomuksiin;

12. korostaa, että tarkastusten tulokset on toimitettava nopeasti vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle; toteaa, että tämä ei estä Euroopan tilintarkastustuomioistuinta ja Euroopan 
petostentorjuntavirastoa harjoittamasta toimivaltaansa;

13. pahoittelee YK:n kertomusten ylimalkaisuutta, sillä niissä ei kerrota riittävästi tuloksista; 
huomauttaa, että koska YK soveltaa yhtenäisen tarkastusmallin periaatetta ja koska 
komission suorittaman valvonnan laajuus rajoittuu tarkastuksiin ja seurantaan, YK:n 
kertomukset ovat silti keskeinen tietolähde, kun pyritään varmistamaan vastuullisuus ja 
seurattavuus;

14. kehottaa komissiota varmistamaan, että YK:n kertomuksissa on riittävästi tietoa 
hankkeiden tuloksista eli tuotoksista ja vaikuttavuudesta asianomaiselta raportointiajalta; 
painottaa, että raportointikriteereihin on aina sisällytettävä mitattavissa olevia tuotos- ja 
vaikutusindikaattoreita; pahoittelee, että ECHOn toimittaessa vastauksia Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen kyselyihin erityiskertomusta nro 15/2009 varten yli 
70 prosentissa vastauksia ilmeni, että YK:n kertomukset annettiin myöhässä;

15. huomauttaa, että komissio ja rahoituksesta ja hallinnosta tehdyn puitesopimuksen 
allekirjoittajat tulkitsevat eri tavoin puitesopimuksen tarkastuslauseketta, etenkin 
tarkastusten toteuttamisen osalta; piti hyvänä sitä, että tarkastuskäynneille laadittiin 
yhteiset tehtävät, jotka hyväksyttiin heinäkuussa 2009, sillä ne ohjaavat 
tarkastuslausekkeen käytössä ja selkeyttävät sitä; muistuttaa, että ECHOn ulkoisen 
tarkastuksen jaoksen (EAS) sekä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosittaisen 
tarkastuslausuman yhteydessä tekemien viimeisimpien havaintojen mukaan sovituissa 
yhteisissä tehtävissä ja tarkastuslausekkeessa on edelleen selkiyttämisen varaa;

16. pahoittelee vaikeuksia, joihin Euroopan tilintarkastustuomioistuin on törmännyt 
arvioidessaan tietoja YK-kumppaneiden toteuttamista toimista; muistuttaa, että 
rahoituksesta ja hallinnosta tehdyn puitesopimuksen tarkastuslausekkeen mukaan EU ja 
siten myös tilintarkastustuomioistuin voivat tehdä paikan päällä varainhoidon tarkastuksia 
ja että YK:n on annettava niiden käyttöön kaikki tarvittavat varainhoitoa koskevat tiedot; 
painottaa, että YK:n on huolehdittava tilintarkastustuomioistuimen tiedonsaannista ja 
pantava näin täytäntöön rahoituksesta ja hallinnosta tehdyn puitesopimuksen 
tarkastuslauseke;

17. iloitsee Maailman elintarvikeohjelman (WFP) kanssa käytyjen keskustelujen myönteisistä 
tuloksista, joiden johdosta WFP muutti sääntöjään siten, että ECHO saa käyttöönsä sen 
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sisäiset tarkastuskertomukset; kehottaa ECHOa käynnistämään viipymättä vastaavat 
neuvottelut muiden YK-järjestöjen kanssa, jotta niiden sisäisiin tarkastuskertomuksiin 
voidaan tutustua vaivatta ja ilman byrokratiaa; kehottaa komissiota tiedottamaan asiasta 
vastaaville Euroopan parlamentin valiokunnille puolivuosittain neuvottelujen 
edistymisestä; painottaa, että kaikki sisäiset tarkastuskertomukset olisi asetettava 
komission saataville sähköisesti eikä vain asianomaisten YK-järjestöjen toimitiloissa;

18. palauttaa mieliin, että WFP:n kanssa aloitettiin vuonna 2010 keskustelut yhteisistä 
menettelytavoista, joita WFP noudattaisi tarkastaessaan EU:n rahoittamia hankkeita; 
kehottaa komissiota viemään tämän työn päätökseen ja käymään vastaavia neuvotteluja 
muiden YK-kumppanien kanssa;

19. pitää ansioituneena suuronnettomuuksien yhteydessä annettavaan apuun liittyviä 
tilivelvollisuuskysymyksiä ja tarkastuksia käsittelevää työryhmää, joka asetettiin ylimpien 
tarkastuselinten kansainvälisen järjestön (INTOSAI) yhteyteen ja jonka puheenjohtajana 
toimii Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen; palauttaa mieliin sen kaksi 
päätavoitetta: i) ohjeiden ja hyvien käytäntöjen vahvistaminen ja niihin perustuvan 
yhtenäisen mallin laatiminen raportointia varten sekä ii) ohjeiden ja hyvien käytäntöjen 
vahvistaminen suuronnettomuuksien yhteydessä annettavan avun tarkastuksia varten;

20. pitää tätä tärkeänä vaiheena prosessissa, jossa pyritään ratkaisemaan seurattavuuden ja 
vastuullisuuden ongelmat yhteistyössä YK:n ja muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa; 
kannustaa työryhmää suorittamaan tehtävänsä asetetussa määräajassa;

21. huomauttaa, että Pohjois-Koreassa vuoden 2006 lopulla paljastunut humanitaariseen ja 
kehitysapuun osoitettujen YK:n varojen väärinkäyttö maan hallituksen toimesta antoi 
kimmokkeen laajaan kritiikkiin, joka kohdistui YK:n varainhoidon seurattavuuden, 
vastuullisuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden puutteeseen; pahoittelee, että YK:n 
uudistuksessa ei ole vielä mainittavasti edistytty seurattavuuden ja vastuullisuuden alalla; 
painottaa, että EU:n jäsenvaltioiden on osoitettava lujempaa poliittista tahtoa, 
määrätietoisuutta ja johdonmukaisuutta, jotta uudistus etenee ja vastuullisuus lisääntyy; 
pyytää unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa priorisoimaan 
tämän ongelman ja edistämään sen ratkaisemista;

ECHOn hallinnoiman EU:n humanitaarisen avun toteutuksen tehokkuus ja 
vaikuttavuus

22. huomauttaa, että tarkka ja johdonmukainen tarvearviointi on välttämätön edellytys 
humanitaarisen avun tehokkaalle toteutukselle; tunnustaa, että kokonaistarvearvioinnin ja 
unohdettuja kriisejä koskevan arvioinnin ansiosta ECHOn hallinnoima humanitaarinen 
apu täyttää ratkaisevan kriteerin eli on ehdottoman tarveperusteista; painottaa, että 
komission on pyrittävä edelleen käynnistämään keskustelu paremmin koordinoidun ja 
johdonmukaisemman tarvearvioinnin käyttöönotosta; pitää tervetulleena komission ja 
YK:n vuoropuhelua asiasta;

Kumppanuutta koskevan puitesopimuksen tehneet yhteistyökumppanit 

23. palauttaa mieliin päätelmät päätoimipaikassa kolmessa erässä suoritetuista tarkastuksista, 
joissa ECHOn ulkoisen tarkastuksen jaos selvitti ECHOn ja sen yhteistyökumppanien 
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rahoitussuhteiden luonnetta ja vakautta ja joista ilmeni, että varat, jotka komissio osoitti 
kumppaniensa käyttöön, oli käytetty yleisesti ottaen melko huolellisesti ja voimassa olevia 
sääntöjä ja määräyksiä noudattaen;

24. panee merkille, että useimmissa suosituksissa, jotka ulkoisen tarkastuksen jaos antoi 
päätoimipaikassa suorittamiensa kumppanuutta koskevan puitesopimuksen tehneiden 
kumppanien tarkastusten perusteella, puututtiin yhteistyökumppanien soveltamiin 
hankintasääntöihin; nostaa esiin yhden päätoimipaikassa suoritettujen tarkastusten 
päähavainnoista, nimittäin että kaikki puitesopimuksen tehneet kumppanit (sekä A- että 
P-valvontamekanismissa) eivät soveltaneet menettelyjä, jotka olisivat olleet täysin 
vuoden 2008 puitesopimuksen liitteen IV periaatteiden mukaisia; panee merkille ongelmat 
täydellisten hankinta-asiakirjojen toimittamisessa ja paremmin dokumentoitujen ja 
luotettavien hankintamenettelyjen käyttöönotossa;

25. panee merkille, että kumppanuuspuitesopimuksen tehneiden yhteistyökumppanien on 
ratkaistava seuraavat ongelmat: asianmukaisten sisäisten valvontamekanismien 
käyttöönotto, kustannusten kohdentamisjärjestelmien ja niiden seurattavuuden 
parantaminen, kirjanpitojärjestelmien puutteiden korjaaminen ja johdon sitoutuminen 
laatustandardeihin, riskinhallintamenettelyjen kehittäminen koko organisaatiolle sekä 
petoksiin ja lahjontaan liittyvistä riskeistä tiedottaminen;

26. huomauttaa, että ECHOn yhteistyökumppanit voivat siirtää humanitaaristen 
avustustoimien tukitoimia alihankkijoina toimivien kumppanien täytäntöönpantaviksi; 
pahoittelee, ettei kumppanuuspuitesopimuksen tehneillä kumppaneilla ole 
täytäntöönpanosta vastaavia kumppaneitaan varten asianmukaisia menettelyjä, valvontaa 
ja hallinnointijärjestelmää; kehottaakin komissiota puuttumaan tähän ongelmaan, koska ne 
voivat petostapauksissa aiheuttaa riskin ja koska toimien perustana olevat asiakirjat eivät 
ole saatavilla ja ECHOlla ei ole keinoja tunnistaa alihankkijoina toimivia 
täytäntöönpanosta vastaavia kumppaneita;

27. uskoo, että avunsaajien tehokas ja jatkuva mukanaolo avun hallinnoinnissa kuuluu 
olennaisiin edellytyksiin humanitaaristen toimien laadukkaalle ja ripeälle toteutukselle 
etenkin pitkäkestoisissa kriiseissä; huomauttaa, että monestikaan ei ole käytössä virallisia 
järjestelyitä, joilla avunsaajan valitukset tai palaute saataisiin välitettyä asianomaiselle 
kumppanille; painottaa, että tämä on tärkeää, kun halutaan parantaa vaikuttavuutta ja 
vastuullisuutta sekä estää mahdollinen avustustarvikkeiden väärinkäyttö; vaatii ECHOa 
ottamaan viipymättä käyttöön mainitunkaltaiset järjestelyt;

28. muistuttaa ulkoisen tarkastuksen jaoksen suosittaneen, että prosessin ulkopuolinen 
henkilöstö valvoisi paremmin toimintaa jakelun aikana ja sen jälkeen, jotta voidaan 
arvioida, onko tarvearvioinnissa huomattu kaikki tarpeet ja onko ne täytetty; kehottaa 
komissiota siirtämään käytäntöön tästä valvonnasta opitut asiat;

YK-kumppanit

29. palauttaa mieliin Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa nro 15/2009 
esitetyn näkemyksen, että YK-kumppaneiden tapauksessa kumppanien objektiivisen ja 
avoimen valitsemisen strategisia ja lainsäädännöllisiä vaatimuksia ei ole riittävästi 
muunnettu päätöksentekoa tukeviksi käytännön perusteiksi; painottaa, että jos 
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YK-kumppani valitaan humanitaaristen toimien täytäntöönpanijaksi, on osoitettava, että 
tämä toimintamalli on tehokkaampi ja vaikuttavampi kuin muut tavat toimittaa apua; 
kehottaa komissiota tekemään järjestelmällisesti vaihtoehtoisia avuntoimitusmekanismeja 
koskevia muodollisia arviointeja ja vertailuja sekä dokumentoimaan ne;

30. huomauttaa, että sen ohella, että komissio osallistuu välillisiin kustannuksiin (jopa 
7 prosentin osuudella tietyn toimen talousarviosta) eli kustannuksiin, jotka eivät suoraan 
liity tietyn hankkeen toteuttamiseen, se rahoittaa monia hankkeiden välittömiä 
kustannuksia, kuten paikallisia toimistoja, henkilöstöä ja kuljetuksia koskevia, toimintaan 
suoraan liittyviä tukitoimia; huomauttaa, että tukitoimien, kuten (esimerkiksi 
elintarvikeavun) kuljetusten, varastoinnin ja käsittelyn taso vaihtelee suuresti; myöntää, 
että tämä voi johtua asianomaisesta maasta tai olosuhteista mutta myös tarpeesta parantaa 
toimintojen kustannusvaikuttavuutta; ehdottaa, että komissio arvioisi tukitoimien 
kustannustasoa suhteessa normaalitasoon ja sen vaihteluihin tai kyseisen hanketyypin 
vertailuarvoon selvittääkseen, ovatko kustannukset kohtuulliset;

Ongelmakohtia

31. painottaa, että kumppanien valinnassa myös kustannustehokkuuden olisi oltava tärkeä 
peruste keskeisten kriteerien eli kokemuksen ja asiantuntemuksen, aiempien tulosten, 
koordinoinnin, vuoropuhelun ja nopeuden rinnalla; pitää hyvänä sitä, että ECHO on 
kehittämässä kustannuksia koskevien tietojen vertailujärjestelmää (niin kutsuttu Cost 
Observed for Results -järjestelmä), joka perustuu vertailukelpoisiin yksikkökustannuksiin; 
korostaa, että tämän välineen tarjoamia tietoja on käytettävä hanke-ehdotusten 
kustannustehokkuuden arvioinnissa;

32. pitää ECHOn rahoittamien toimien näkyvyyttä tyydyttävänä; myöntää, että näkyvyyttä 
edistävät toimet ovat tärkeitä vastuullisuuden varmistamiseksi ja ne auttavat samalla 
vähentämään kahdenkertaisen rahoituksen riskiä; painottaa, ettei niistä pidä tulla 
humanitaarisille järjestöille keinoa mainostaa omaa toimintaansa eikä näkyvyydestä pidä 
kilpailla avunsaajien todellisten tarpeiden tyydyttämisen kustannuksella;

33. katsoo, että yhteenliittymille suotu yhä merkittävämpi rooli saattaa vaikuttaa myönteisesti 
lisäämällä humanitaarista apua ja parantamalla koordinointia; kehottaa komissiota 
selkeyttämään ohjeistusta, jotta voidaan taata seurattavuus ja varmistaa, että 
yhteenliittymät eivät vaikuta kielteisesti valtiosta riippumattomien järjestöjen ja eritoten 
pienten ja keskisuurten järjestöjen moninaisuuteen;

Kestävän, johdonmukaisen ja täydentävän toiminnan tarve

34. korostaa hätäavun, kunnostustoimien ja kehitysyhteistyön niveltämisen tärkeyttä, sillä 
näin voidaan lujittaa yhteyksiä hätäavun, jälleenrakentamisen ja kehitysyhteistyön välillä 
sekä varmistaa kitkaton siirtyminen humanitaarisesta avusta kehitysapuun; painottaa, että 
hätäavun, kunnostustoimien ja kehitysyhteistyön niveltämisen koordinoinnin, 
tehokkuuden, vaikuttavuuden ja johdonmukaisuuden parantamisessa on vielä paljon 
tehtävää;

35. pitää myönteisenä, että ECHO edistää katastrofiriskien vähentämistä DIPECHO-ohjelman 
avulla ja erottamattomana osana humanitaarisia toimia;
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36. kehottaa ECHOa kohdistamaan enemmän huomiota humanitaaristen toimien 
kestävyyteen; vaatii sitä painottamaan enemmän katastrofiriskien vähentämistä ja 
katastrofivalmiutta, lujittamaan riskiväestön katastrofikestävyyttä kehittämällä valmiuksia, 
tarjoamalla koulutusta, järjestämällä yleisölle suunnattua tiedotusta ja ottamalla käyttöön 
tehokkaat ennakkovaroitusjärjestelmät katastrofialttiissa kriisimaissa, jotta ne voivat 
reagoida asianmukaisesti;

37. uskoo, että kulttuuritietoisuus ja kulttuurin tuntemus ovat avainasemassa humanitaarisen 
avun tehokkaassa toimittamisessa; painottaa esimerkiksi, että humanitaarisen avun 
yhteydessä toimitettujen tuotteiden on oltava paikallisväestön kannalta soveliaita ja 
hyväksyttäviä;

38. kehottaa ECHOa selvittämään tarkkaan humanitaarisen avun mahdolliset kielteiset 
vaikutukset; huomauttaa esimerkiksi, että liiallinen elintarvikeapu voi tukahduttaa 
paikallisen elintarviketuotannon, vaikuttaa kielteisesti paikallisiin markkinoihin ja siten 
vaarantaa elintarviketurvan pitkällä aikavälillä;

39. kehottaa komissiota parantamaan humanitaarisen avun ja kehitysavun yhtenäisyyttä ja 
keskinäistä täydentävyyttä sekä toimintalinjojen että käytännön tasolla;

40. pitää Afrikan sarven alueella vallitsevaa vakavaa elintarvikekriisiä osaksi traagisena 
seurauksena kansainvälisen humanitaarisen ja kehitysavun johdonmukaisuuden ja 
täydentävyyden puutteesta; korostaa, että toisin kuin luonnonkatastrofit, tämä kriisi on 
käynnistynyt hitaasti ja kärjistynyt vähitellen humanitaariseksi katastrofiksi; palauttaa 
mieliin, että kuivuus ja elintarvikepula ovat valitettavasti kroonisia Afrikan sarven 
alueella; pahoittelee, että huolimatta tästä todellisuudesta ja suuresta määrästä 
kehitysapua, jota alueelle on virrannut viime vuosikymmeninä, paikallisten viljelijöiden 
omavaraisuuden lisääntymisestä ei ole näkyviä merkkejä eikä kestävää kehitystä ole saatu 
varmistettua;

Haiti ja Pakistan

41. pitää valitettavana, että vuosi 2010 tullaan muistamaan kahdesta suuren luokan 
katastrofista: Haitin tuhoisa maanjäristys, jota seurasi koleraepidemia, ja Pakistanin 
ennennäkemättömän voimakkaat tulvat;

42. panee merkille, että vuonna 2010 ECHO osoitti 122 miljoonaa euroa Haitin ja 
150 miljoonaa euroa Pakistanin tukemiseen ja että ECHOn Pakistanille myöntämän 
humanitaarisen avun määrä oli suurin yksittäisenä vuonna toteutettu tukitoimi;

43. tunnustaa, että katastrofien laajuus ja luontaiset vaikeudet, muun muassa alueelle pääsyyn 
ja turvallisuuteen liittyvät ongelmat, tekivät olosuhteista erittäin vaikeat; huomauttaa, että 
molemmissa katastrofeissa ilmeni samanlaisia ongelmia;

44. korostaa, että humanitaarisen avun tehokkuus ja vaikuttavuus edellyttävät ehdottomasti 
tehokasta kansainvälistä koordinointia, ja tunnustaa, että YK:n humanitaaristen asioiden 
koordinointitoimiston (OCHA) alaisuudessa toimiminen humanitaaristen avustustoimien 
aikana tuo lisäarvoa ja on välttämätöntä;
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45. panee merkille komission merkittävän tuen OCHAlle; pitää valitettavana, että Haitin ja 
Pakistanin kokemukset osoittivat korostetun selvästi, ettei OCHAlla nykyisellään ole 
riittävästi koordinointivalmiuksia; painottaa, että OCHAn kykyä selviytyä 
koordinointitehtävästään heikensi riittämätön, alhaisen kapasiteetin tarvearviointi ja vain 
osittain toimintakykyiset sähköiset laitteet, joita tarvittiin tietojen käsittelyyn;

46. toteaa, että komissio on tukenut YK:ta merkittävästi klusterijärjestelmän kehitystyössä ja 
täytäntöönpanossa; korostaa, että Haitin ja Pakistanin katastrofit paljastivat, että sen 
vaikuttavuutta, tehokkuutta ja koordinointia on vielä parannettava merkittävästi ja että 
sitoutumista ja vastuullisuutta on lisättävä;

47. huomauttaa, että komissio kieltäytyi toimittamasta Euroopan parlamentin esittelijälle 
lopullista selontekoa ja ECHOn yhteistyökumppanien rahoituskertomuksia 
humanitaaristen toimien toteutuksesta Haitin ja Pakistanin vuoden 2010 katastrofien 
jälkeen vedoten siihen, että ne sisältävät arkaluonteisia tietoja ECHOn kumppaneista; 
painottaa, että Euroopan parlamentin on saatava tutustua mainitunkaltaisiin kertomuksiin 
tai vähintäänkin tärkeimpiin tietoihin, jotka kertovat toimien toteutuksen tehokkuudesta ja 
vaikuttavuudesta, jotta se voi arvioida niiden varainhoidon moitteettomuutta;

48. kehottaa komissiota ottamaan YK:hon liittyvät kysymykset puheeksi asiasta vastaavien 
YK:n elinten kanssa;

49. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

ECHO humanitaarisen alan toimijana

Euroopan unioni (eli komissio ja jäsenvaltiot) on maailman suurin humanitaarisen avun 
antaja. EU (jäsenvaltiot mukaan lukien) osoitti vuonna 2010 humanitaariseen apuun yhteensä 
2 957 miljoonaa euroa; jäsenvaltioiden osuus tästä oli 64 %, ja komission kautta ohjattiin 
36 % varoista.

Euroopan komission pääosastoista ECHO vastaa unionin humanitaarisen avun toteuttamisesta 
(asetus (EY) N:o 1257/96). ECHOn vastuulle kuuluvat humanitaarinen apu ja pelastuspalvelu 
– kaksi tärkeintä unionin käytössä olevaa välinettä, joilla toimittaa humanitaarista apua 
katastrofien ja pitkittyneiden kriisien uhreille.

ECHO toteuttaa mandaattiaan jakamalla rahoitusta noin 200 yhteistyökumppanille: valtiosta 
riippumattomille järjestöille, YK:n järjestöille ja muille kansainvälisille järjestöille sekä 
eräille EU-maiden erityisvirastoille. Komissio hallinnoi humanitaarisia avustustoimiaan 
päämajastaan Brysselissä ympäri maailmaa sijaitsevan yli 40 kenttätoimiston verkoston 
välityksellä.

ECHOn taloudelliset ja henkilöresurssit

ECHOn toteuttama humanitaarisen avustustoiminnan talousarvio oli vuosina 2006–2010 
keskimäärin 889 miljoonaa euroa vuodessa. Vuonna 2010 humanitaarisen toiminnan 
alkuperäistä 835 miljoonan euron talousarviota kasvatettiin 1 115 miljoonalla eurolla useaan 
otteeseen, jotta voitiin vastata vuoden aikana ilmaantuneisiin uusiin kriiseihin ja 
luonnonkatastrofeihin, kuten Haitin ja Pakistanin suurkatastrofeihin ja Sahelin 
elintarvikekriiseihin. Vuoden 2009 talousarvioon verrattuna lisäystä oli 21,8 %. Sen sijaan 
vuoden 2009 määrärahat olivat laskeneet 0,8 % edellisvuoteen 2008 verrattuna.

Humanitaariset avustustoimet rahoitetaan Euroopan unionin talousarvion osastosta 23, 
humanitaarinen apu ja pelastuspalvelu. Budjettivallan käyttäjän luvalla EU:n humanitaarisen 
avun talousarviota voidaan kasvattaa, ja siihen voidaan siirtää varoja hätäapuvarauksesta, 
osastosta 40, jotta pystytään vastaamaan ennakoimattomista tapahtumista johtuviin tarpeisiin. 
Muita lähteitä ovat määrärahojen siirto muista budjettikohdista, kuten ulkoisen tuen 
otsakkeesta, ja AKT-maiden tapauksessa Euroopan kehitysrahaston varauksista 
(B-määrärahat). ECHO on 18 toimintavuotenaan tarvinnut joka vuosi lisää määrärahoja. 
Viimeisen viiden vuoden aikana hätäapuvarausta on käytetty vuosittain keskimäärin 
127 miljoonan euron arvosta ja EKR-varoja vuosittain keskimäärin 44 miljoonan euron 
verran.

Vuoden 2010 lopussa ECHOn henkilöstöstä työskenteli päätoimipaikassa yhteensä 
289 työntekijää. Kentällä toimivia sopimussuhteisia asiantuntijoita oli 107 ja paikallisia 
työntekijöitä 306; he työskentelivät ECHOn kenttätoimistoissa. Niinpä vuoden 2010 lopulla 
yhteensä 413 henkeä työskenteli ECHOn kenttätoimistoissa. Henkilöstön määrä lisääntyi 
vuoteen 2009 verrattuna sekä päätoimipaikassa että kentällä. Päätoimipaikan henkilöstön 
määrä kasvoi 17 % ja kentällä työskentelevien henkilöiden määrä yhteen laskettuna 5 %.
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Valtiosta riippumattomien järjestöjen kautta ohjatun ECHOn rahoituksen osuus kasvoi 
vuoden 2008 44 prosentista 50 prosenttiin vuonna 2010. Samalla ajanjaksolla YK:n saama 
rahoitus väheni 46 prosentista 39 prosenttiin. YK:lle osoitetun rahoituksen prosenttiosuus 
(46 %) oli vuonna 2008 erityisen korkea elintarvikekriisin vuoksi, koska siihen liittyvät 
operaatiot toteutti etupäässä WFP. Vuonna 2010 muut kansainväliset järjestöt saivat 11 % 
ECHOn rahoituksesta. Tämä oli vähemmän kuin 14 prosentin osuus vuonna 2009 ja hieman 
enemmän kuin vuonna 2008 niille osoitetut 10 %.

Tarkasteltaessa ECHOn humanitaariseen avustustoimintaan myöntämän rahoituksen 
maantieteellistä jakautumista vuonna 2010 suurimmat saajat olivat Afrikassa, jonne meni 
42 % rahoituksesta, ja sitä seurasivat Aasia, Latinalainen Amerikka, Karibia ja Tyynenmeren 
alue 39 prosentin osuudella. Vuoteen 2009 verrattuna Afrikkaan suunnatun rahoituksen määrä 
laski 9 prosentilla vuonna 2010, kun taas Aasiaan, Latinalaiseen Amerikkaan, Karibiaan ja 
Tyynenmeren alueelle osoitettiin 12 % aiempaa enemmän tukea. Viimeksi mainittu tuen 
lisäys johtui vuonna 2010 tapahtuneista Haitin ja Pakistanin suurkatastrofeista.

Sellaisten humanitaaristen avustustoimien rahoitus, jotka eivät ole maantieteellisesti sidottuja 
– toisin sanoen valmiuksien kehittäminen, avustukset ja palvelut, tiedotus sekä verkosto- ja 
opintoaloite NOHA1 – pysyi 4 prosentissa

ECHOn valvontajärjestelmä

ECHOn kumppaneiksi hyväksyttyjen valtiosta riippumattomien järjestöjen kanssa tehtyjen 
humanitaarisia toimia koskevien sopimusten täytäntöönpanossa noudatetaan suoraa 
keskitettyä hallinnointia. YK:n ja muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa tehtyjä 
sopimuksia hallinnoidaan yhteistyössä.

ECHOn vuonna 2010 tekemistä sopimuksista 53,4:ää prosenttia hallinnoitiin suoraan ja 
keskitetysti ja 46,4:ää prosenttia yhteistyössä.

Suora keskitetty hallinnointi on perusolemukseltaan sellaista, että se turvaa suuremman 
vastuullisuuden. Nimestä huolimatta talousarvion toteuttamiseen ja valvontaan liittyviä 
tehtäviä ei "yhteistyössä toteutettavassa hallinnoinnissa" suoriteta yhteisesti. Sen sijaan ne 
siirretään kansainvälisten järjestöjen toteutettavaksi niiden omien kirjanpitoon, 
tilintarkastukseen, sisäiseen valvontaan ja julkisiin hankintoihin liittyvien menettelyiden 
mukaisesti, kunhan viimeksi mainituissa noudatetaan kansainvälisesti hyväksyttyjä 
standardeja. Yhden tai yhtenäisen tarkastuksen periaatteen vuoksi komissio ei suorita 
tarkastuksia. Sitä vastoin se toteuttaa kenttäseurantaa ja tekee tarkastuskäyntejä. Sekä 
Euroopan tilintarkastustuomioistuin että Euroopan parlamentti ovat vastuuvapausmenettelyssä 
toistuvasti kritisoineet kansainvälisten järjestöjen yhteistyössä toteutettavaa hallinnointia. 
Kritiikin kohteena on ollut johdonmukaisuuden puute, jäykkyys sekä epätietoutta aiheuttava 
päällekkäinen lainsäädäntö, joka aiheuttaa suuren osan virheistä. Huomattavaa arvostelua ovat 
herättäneet myös puutteet EU:n varojen käytön valvonnassa ja seurannassa.

                                               
1 Humanitaarisen avun verkosto
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Komission ehdotuksessa varainhoitoasetuksen tarkistamiseksi puututaan tähän ongelmaan ja 
esitetään yhteistyössä toteutettavan hallinnoinnin korvaamista välillisellä hallinnoinnilla.. Se 
lisäisi talousarviota komission puolesta hallinnoivien osapuolten vastuullisuutta, sillä näiden 
olisi toimitettava komissiolle

a) selvitys siirrettyjen tehtävien hoitamisesta,

b) kirjanpito niille siirrettyjen tehtävien hoitamisesta aiheutuneista menoista,

c) yhteenveto kaikkien saatavissa olevien toimitettujen tarkastusten tuloksista, mukaan lukien 
analyysi systemaattisista tai toistuvista puutteista sekä toteutetuista tai suunnitelluista 
korjaavista toimista, ja

d) hallinnon tarkastuslausuma ja sen mukana hallinnon riippumattoman tarkastuksen 
perusteella annettu lausunto.

Varainhoitoasetusta koskevan ehdotuksen mukaan edellä mainitut velvollisuudet eivät 
kuitenkaan saa heikentää kansainvälisten järjestöjen kanssa tehtyjen sopimusten määräyksiä, 
jotta ulkoisten suhteiden erityisluonne tulisi otettua huomioon. Kansainvälisiin järjestöihin ei 
sovelleta varainhoitoasetusta, ja EU:n varojen täytäntöönpanoon liittyvistä velvoitteista on 
sovittava niiden kanssa puite- tai avustussopimuksia koskevissa neuvotteluissa.
Esittelijä katsoo, että välilliseen hallinnointiin kytketyt vastuu- ja valvontavaatimukset, 
etenkin tarkastuskertomusten saataville asettaminen, koskevat kaikkia kansainvälisiä 
järjestöjä, toisin sanoen YK:ta, Punaista Ristiä ja sen yhdistyksiä sekä Kansainvälistä 
siirtolaisuusjärjestöä. ECHOn yhteistyökumppanien sisäisiin tarkastuskertomuksiin on 
välttämättä voitava tutustua, jotta voidaan varmistua niiden moitteettomasta varainhoidosta.

Puitesopimus kumppanuudesta
ECHOn ja valtiosta riippumattomien järjestöjen suhteita säännellään kumppanuudesta 
tehdyillä puitesopimuksilla, joissa määritellään eri toimijoiden tehtävät ja vastuut EU:n 
rahoittamissa humanitaarisissa toimissa. Nykyisen kumppanuudesta tehdyn puitesopimuksen 
voimassaolo alkoi 1. tammikuuta 2008 ja päättyy 31. joulukuuta 2012. Kumppanuudesta 
tehdyn puitesopimuksen sisäisiin valvontamekanismeihin kuuluvat kumppanien säännöllinen 
arviointi, hankkeiden valinnan ennakkotarkastukset ennen niiden allekirjoittamista, 
säännöllinen seuranta hankkeiden toteutuksen aikana, jälkitarkastukset ja arvioinnit 
hankkeiden päätyttyä.

Yhteistyökumppanien valinta ja arviointi
Kumppanuudesta tehtävän puitesopimuksen allekirjoittaminen perustuu komission 
suorittamaan arviointiin siitä, täyttääkö humanitaarinen järjestö humanitaarisen avun 
toteuttamisesta annetussa asetuksessa ja varainhoitoasetuksessa säädetyt ehdot. Kun 
puitesopimus allekirjoitetaan, yhteistyökumppani määrätään kuuluvaksi joko A- tai 
P-valvontamekanismin piiriin. Tämä kahtiajako otettiin käyttöön vuoden 2008 
puitesopimuksessa, ja sen tarkoituksena on tehostaa ja parantaa komission ja sen kumppanien 
yhteistyötä.

P-valvontamekanismin (P tulee sanoista "Prior assessment" eli ennakkotarkastus tai "own 
Procedures" eli omat menettelyt) piiriin ECHOn kumppanit pääsevät ennakkoarvion 
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perusteella. ECHO arvioi kumppaneidensa teknisiä valmiuksia eli sisäisen valvonnan 
järjestelmää ja riskinhallintaa, järjestön menettelyjä, taloudellista vakautta sekä 
hankintasääntöjä ja -menettelyjä. P-valvontamekanismia voidaan näin ollen soveltaa toimiin, 
joissa varainhoito, sisäinen valvonta ja hankintaviranomaisen hankintamenettelyt tunnustetaan 
kansainvälisesti hyväksyttyjä standardeja vastaaviksi. P-valvontamekanismin piiriin kuuluvat 
kumppanit

a) voivat soveltaa omia hankintamenettelyjään,

b) noudattavat kumppanuudesta tehdyn puitesopimuksen liitteessä IV olevan luvun 2 
määräyksiä (yleiset määräykset esimerkiksi eettisesti hyväksyttävistä ja avoimista 
hankinnoista ja tarjouskilpailuista) ja luvun 4 määräyksiä (erityismääräykset),

c) saavat toimilleen rahoitusta ilman sopimuksessa vahvistettuja rajoituksia.
P-valvontamekanismissa määrätään erinäisistä tarkastuksista, jotka liittyvät loppukertomusten 
antamiseen, seurantaan sekä humanitaarisen järjestön omien sääntöjen ja menettelyjen 
täytäntöönpanon jälkitarkastuksiin.

Toisin kuin A-valvontamekanismin piiriin kuuluvien kumppanien tapauksessa, sisäiseen 
valvontajärjestelmään kohdistetaan vähemmän tarkastuksia.

A-valvontamekanismissa (A tulee sanoista "Action related monitoring" eli toimikohtainen 
valvonta) ei edellytetä vastaavantasoista ECHOn kumppanien varainhoidon, sisäisen 
valvonnan ja hankintamenettelyjen ennakkovarmennusta. Siinä keskitytään toimien 
toteutuksen valvontaan; kattavammin valvotaan loppukertomuksia, minkä lisäksi toimia 
tarkastetaan ja kumppanuussopimuksen määräysten noudattamista valvotaan jälkikäteen.
A-valvontamekanismin piiriin kuuluvat kumppanit

a) voivat saada rahoitusta vain tiettyyn enimmäismäärään asti ja

b) joutuvat noudattamaan täysin liitettä IV – myös osaston 3 määräyksiä, joissa vahvistetaan 
yksityiskohtaiset hankintamenettelyt – sekä ECHOn humanitaarisen avun hankintasääntöjä.

ECHO on myös arvioinut kausittain sopimuksen tehneitä humanitaarisia järjestöjä 
(kumppanuudesta tehdyn puitesopimuksen 12 artikla) kaksivaiheisessa menettelyssä.

Kausittaisen arvioinnin tulokset vuosina 2008, 2009 ja 2010
Vuosiarviointien 2008, 2009 ja 2010 tulokset osoittavat, että kumppanuudesta tehdyn 
puitesopimuksen allekirjoittamisen jälkeen A-valvontamekanismin piiriin kuuluvien 
kumppanien lukumäärä kasvoi 22 prosentista 44 prosenttiin, kun taas 
P-valvontamekanismissa kumppanien määrä laski 78 prosentista 56 prosenttiin. Nykyään 
182 kumppanista 79 kuuluu A-valvontamekanismin ja 93 P-valvontamekanismin piiriin.
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Hankkeiden valvonta toteutuksen aikana
Voidakseen arvioida kumppanien soveltuvuutta ECHO suorittaa paitsi säännöllisiä 
kumppaniarviointeja ja ennakkotarkastuksia, myös valvoo tarkkaan päätoimipaikassa ja 
kentällä toimivien asiantuntijoiden hanketoteutusta, kenttäasiantuntijoiden verkoston 
suorittamaa hankkeiden valvontaa, maantieteellisten alueiden vastuuhenkilöiden, tarkastajien 
ja johdon säännöllisiä vierailuja sekä kertomuksia, jotka kumppaneiden on esitettävä toimen 
päätyttyä kulujensa perusteeksi. Joka vuosi suoritetaan keskimäärin 10 arviointia, joissa 
keskitytään tärkeimpiin maakohtaisiin toimiin (toimiin, joille myönnetään rahoitusta noin 
50 miljoonaa euroa ja joita ei ole arvioitu kolmen edeltäneen vuoden aikana), kumppaneihin 
ja alakohtaisiin ongelmiin.

Tarkastukset
ECHOn ulkoisen tarkastuksen jaos tarkastaa ulkoisten kumppanien ja toimeksisaajien toimia.
Tarkastusstrategia perustuu kaksitahoiseen toimintamalliin: tarkastuksia suoritetaan 
päätoimipaikassa vuoroperiaatteella loppuun saatetuista hankkeista ja kentällä meneillään 
olevista hankkeista. Kumppanien tarkastukset päätoimipaikassa suoritetaan kerran kahdessa 
tai neljässä vuodessa, millä katetaan vuosittain noin 25–30 %. Komission virkamiehet 
analysoivat tarkastusten tulokset, ja niiden johdosta ryhdytään aiheellisiin toimiin, kuten 
varojen takaisinperintään.

Sisäisestä tarkastuksesta vastaava toiminto tarjoaa varmennus- ja neuvontapalveluita, joiden 
on määrä tuoda lisäarvoa ECHOn toteuttamille toimille ja parantaa niitä. Se antaa suosituksia 
riskinhallinnan, valvonnan ja hallintomenettelyiden tehokkuuden parantamisesta.

YK
ECHOn ja YK:n suhteita sääntelee rahoituksesta ja hallinnosta tehty puitesopimus.
Komissio arvioi ensin YK-kumppaneidensa varainhoidon valvontajärjestelmät nelikohtaisella 
analyysillä varmistaakseen, että ne vastaavat kansainvälisiä standardeja. Komissio toteuttaa 
myös kenttäseurantaa ja tekee tarkastuskäyntejä. Euroopan tilintarkastustuomioistuin 
tarkastaa YK:n järjestöjen kautta ohjatuista menoista poimitun otoksen tukikelpoisuuden 
osana komission tilejä koskevaa vuosittaista tilintarkastusta, vaikka se ei kuulukaan komission 
seurantamenettelyihin.


